
Konec Hackenschmidriv Viktora Dyka

rRRru t tŠEx vŠrr lČxn

Na začátku 20. sto|etí vydal Viktor Dyk dvojici románrj, v nichž zachytil osudy
a mentalitu své generace, generace, která se formovala v pr běhu devadesátlch
let a byla poznamenána náladami konce století. Byla to ovšem také generace'
ježbyla vtažena do dobovlch politickych bojri a šarvátek, o jejichŽ existenci
a prriběhu se Dyk sáhodlouze a zce|a konkrétně zmiřuje už v rivodu k románu
Konec Hackenschmid v (1904). Zdvojice románrj (druh1/m z nich byl Prosinec)
měl Konec Hackenschmidúv pronikavější kritick1/ ohlas' kter1i se píeváŽně za-
měŤil na etiku a objektivitu tohoto díla. Nejedna z vyhrad by|a však zací|ena
i vriči jeho uměleckym hodnotám. Nejkrajnější soud v tomto směru pronesl
F' X. Šalda, ktery shledal Dykriv román jako veskrze nedostatečn1i. Napsa|: ,,Za
několik let vystoupí všecky díry a rozstoupí se všecky trhliny v románě p. Dy-
kově a zbude z něho to, čím jest: hromádka kamení - trochu obšírn! traktát, po-
liticko-literární causerie' Neboť opakuju, není stavbou, neni uměleckym celkem,,
(Šalda l905: 276), Ci|em nás|edujících Ěádkri je dokázat, že Konec Hackensch-
midúv je stavbou a Že tvoĚí uměleck1i celek. Dokonce uměleck! celek velmi v!-
razn!.

Konci Hackenschmidově dal Dyk podobu architektonické dyády, to zname-
ná, že jej rozvrhl do dvou částí, jeŽ oddě|il dvěma intermezzy. Dvojice archi-
tektonick1/ch jevri (části aintermezza) má dvojí korespondenci - koresponduje
s dvěma díly proponované tetralogie, jeŽ jako jediné byly realizovány, a dále
s dvěma hlavními pňíslušníky Čertova kopyta, kteŤí v románě skončí smrtí.

Zv|áštni postavení mají v Konci Hackenschmidoyá obě interm ezza, jež jsou
z hlediska tvárného pÍíznačná_ první svou dějovostí a druhé ne<lějovostí' Jejich
tvárn;Ý charakter plně odpovídá charakteru celého románu, jenž je dynamicky
a stadck1/ zároveř.

. Prvním prostŤedkem, kter! svazuje Dykriv román v uměleck! oelek, je mo-
tiv, konhétně motiv zla, jenž dŮsledně prochází cel1/m dílem, doslova od první
oo poslední kapitoly. Y závěru l. kapitoly autor konstatuje, že kdosi neznámy
vyryl do ffámu dŤevěného domku nápis: ,'Zlo se vrací...Druhou variantu moti-
vu. vIožil Dyk do 13. kapitoly první části a pŤedstavuje ji ta složka Hacken-
schmidovy rozmluvy s Pavlou, v níŽ pronese zce|a záhadná slova: ,'Jsem viní-
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kem, a mám jedinou omluvu: zlo se vrací. - Zlo se vrací a pŤem Že nás' Kdy-
bych se kupňíkladu zbavil Hilaria, Vráti l by se Zasc. A to je tragickÓ' ta věčnost
zla, není-li pravda, s|ečno.J..Pavla se v l6. kapitole první části k tomuto rozhtl-
voru Ve své mysli vrací a opakuje si, co Hackensclrmid Íek|: ,,Z|cl se vrací. Hi-
larius se vrací!..V 6. kapitole druhé části se děj dostává do dŤevěného domku zc
vstupní kapito|y' v níŽ se znovu objeví nápis o vracejícírn se zlu - pňed zraky
venkovsk ch dívek jej do trámu vyry.jc Hackenschrnid, prvotní neznám je tak
konkretizován. V závěru románu se motiv zla završuje vraždou Hilaria a sebe.
vraždou Hackenschmidovclu.

Motiv zla je v románě spjat s Hackenschnridem' .iehoŽ rozháranost a zakonl-
plexovanost jsou nejen zdrojenl z|a, a|e také pŤíčinou jeho násilného Živcltníhtl
konce. Motiv takto veden je motiv signální.

Motiv vracejícího se zla ve své době nejplně.|i d<rcenil Jaroslav Hilbert, kter1i
jej považoval za osnovnou sloŽku Konce Hackenschmidovtl: ''Ncslyšel jserrr uŽ
dávno pod románem Zníti hlubšího prrivodního motivu neŽ 'je tento; neslyšel .ise Irr
ho dávno hlouběji znítj neŽ právě tuto. Neslyšeli-li ho jiní' je to jejich ztrátou.
avšak v díle jest. A dává tomuto svěžímu a mladému románu základ tak ÍéŽky, ž'e
jej nic neskácí, ajeho vrchní stavba, vzněty.jeho hrdin, viděna odtud, nabyvá zcc-
la jin]/ch forem, než jak1imise bez tohoto dostÍehu zdají..(Hilbert l905). Hilbort
se V tomto pŤípadě projevil jako vnímavější čtenáň a kritik neŽ Šalda.

Motiv z|a se objevuje i v ostatní Dykově tvorbě, napŤ. v Baladě z Nocí chi'
ntéry.. ,,Ye stylu tragickém hrdinná psaní. / Smysl je z|y a záhadny... Navíc nll
Dyk povídkovou kníŽku s názvem ZLy vítr' vyšla sice roku 7922, ale napsána
byla l905' Konec Hackettschmidtiv vyšel l904.

Dominantní postavou románu je Hackenschnrid' jenŽ má v den pŤíchodu do
Rornanova, d' na začátku románu' tŤicet let. V tento v1iroční den si zároveĎ uvě.
domuje svoji životní zbytečnost, v místním hostinci o tom jinému pŤíslušníkovi
Čertova kopyta iíká: ,,Nastal dnes slavn v historii den: pŤed tŤiceti lety uzŤc|
jsem světlo SVěta' TŤicet let, Tuzare, není to malá věčnost./ TŤicet let' A nejseIn
ničím. Nejsem nic...Pocit marnosti pňivede Hackenschmida nakonec k vraždč
a sebevraždě. Protikladná souhra v ročního dne s pocitem beznaděje má cha.
rakter signifikantního času.

Rovněž druhá část začiná ve v znamném signiÍ.ikantnírn čase _ Kopulent
vážně onemocní ve vyroční den Heleniny smrti, smrti své nev|astní sestry, Če-
muž zejména paní Severová pŤik|ádá velk]/ v1iznam: ,,Je to onen den - je to ptl'
divné, právě ten den',, Signifikantní čas první a druhé části je navzájem spjat
svymi hlavními postavami, neboť Hackenschntid a Helena byli v minulosti ne-
jen mi|enci, ale navíc je mělo navždy spojit ipouto společné smrti.
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Sneciálním signitikantním časem je tzv. signifikantní den, v Kottci Hacken-

,"ii'ido,z ie to nešťastny den, dies nef.astus. opět se vztahuje k Hackenschmi-

áo"i,.,"'už se jeví neblahlm dnem ten den, kdy se spolu s Helenou Ronzovou

,"'t'oá""" k společné sebevraŽdě' kterou Helena uskuteční, kdežto Hacken-

'.í'ia se jí vyhne. Když se později setká s její nev.lastní Sestrou Pavlou, dvakrát

si s uyrittou opakuje: ,,Dies nefastus, dies neÍ.astus.. (7. kapitola první části).

Ži,otnl pŤíběh HackenschmidŮv a Helenin Dyk v románě transponuje jako

Goethťrv pŤiběh odehrauší se v Sesenheimu. Děje se tak v Hackenschmidově ne-

JÁc.ne iozsáhlém sebezpytujícím monologu v noci pŤed Hackenschmidovou

u.uzaou a následující sebevraŽdou. Hackenschmid začne vyprávět o Goethově

milostném vztahu k pastorově dceňi Friderice, jenž se odehrál v Sesenheimu. Ha-

ctenschmid tento pÍíběh zasvěceně vypráví a běhemjeho vyprávění se Goethe za-

čne proměřovat v Hackenschmicla a Friderica v Helenu. Transpozice je dokonána'

Ňa'ot transpoziční scény je v textu Dykem pňipraven - studujíoí T c se ve

svlch zápiscíctr zmiřuje o rozhovoru s Hackenschmidem, jenž ve svém roztěka.

nem monologu pŤipomene rovněŽ Goetha a besídku v Sesenheimu: ,,Goethe byl

vesel! patron; on sahal velmi často do plnych životr]; ať žrjí iímské e|egie, ať ži-

.1" u"'eiy Vfmar, ať žr.'e besídka v Sesenheimu...Tuto nápověď umísti| Dyk do

)' kapitoly druhé části, transpoziční scénu samu pak do l6. kapito|y téže části.

Transpoziční scénu vložil Dyk zároveř do nejrozsáhlejší kapitoly románu,

která mív prvním vydání 38 stran' scéna sama pak 9 stran' Transpoziční scéna

je podtrŽena také temporá|ně - Hackenschmid ji začiná krátce po pťrlnoci:

,,Dvanáct hodin, jaká asociace! Dvanáot hoclin - pamatuješ se ještě _ bt1e na

scéně v staré schicksalstragoedie zvané Vina. Dobry MÚllner! Ale kdyby pŤece

bylo něco ve vzduchu, stíny bytostí neviditelnych a zázračnych? Snad slyšely

naše slova - jako pozdní smutek pro ně. kdyby ještě nyní |itovaly! Dvanáct ho-

din, nejkrásnější chvíle noci!..
Šestnáctá kapitola druhé části obsahuje veclle transp<-lziční scény také scénu

variační, pÍesněji Ťečeno její první složku. Podstatou této variační scény je Ha-

ckenschmidrjv pobyt v hostinci s dívkou, oba mi|enci se pŤitom domluví, Že spá-
chají společně iebévraždu. V 16. kapitole druhé části pobyvá v hostinci s Hele.
nou Ronzovou, která jako jediná spáchá sebevraždu. Scéna je zprostÍedkována
Íbrmou vyprávění - Éackenschmid ji vypráví spícímu Tuzarovi. Ve 20. kapito-
le druhé části dlí Hackenschmicl v témŽe hostinci s Marií Brandlerovou' jejich

setkání skončí sebevraždou to]iko Haokenschmidovou. Na rozdí| od pŤedchozí-
ho vljevu je pÍíběh s Marií zachycen bez prostŤedkujícího činitele. PŤíbuznost
obou scén prohloubil Dyk tím, Že Hackenschmid v druhém v1ijevu neustále
mys|í na Helenu a dokonce ji pŤed Marií nahlas oslovuje'
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kem, a mám jedinou omluvu: z|o se vrací. - Zlo se vrací a pŤem že nás. Kdy-
bych se kupŤíkladu zbavil Hi|aria, vráti l by Se Zase. A to je tragické, ta věčnosr
zla' není-li pravda, slečncl.]..Pavla se v l6' kapitole první čírsti k tomutcl rozhtl-
voru Ve své mysli vrací a opakuje si, co Hackensclrmid Íek|: ,,Z|o se vrací. Hi.
larius se vrací!..V 6. kapitole druhé části se děj dostává do dievěného domku zc
Vstupní kapitoly, v níŽ se znovu objeví nápis o vracejícím se zlu _ pŤed zraky
venkovsk ch dívek jej do trámu vyryje Hackenschmid, prvotní neznámy je tak
konkretizován. V závěru románu se motiv zla završuje vraždou Hilaria a sebe.
vraŽdou Hackenschmidovou.

Motiv zla je v románě spjat s Hackcnschrrridem,.iehož rozháranost a zakonl-
plexovanost jsou nejen zdrojem z|a, a|e také pŤíčinou jeho násilného Životníhrl
konce. Motiv takto vedeny je motiv signální.

Motiv vracejícího se zla ve své době nejplněji dclcenil Jaroslav Hilbert, kter
jej považoval za osnovnou sloŽku Konce Hackenschmidovtl'. ',Neslyšel jserrl uŽ
dávno pod románem zníti hlubšího prťrvodního motivu než.ie tento; neslyšel .jseIrr
ho dávno hlouběji zníti neŽ právě tuto. Neslyšeli-li ho jiní, je to jejich Ztrátou.
avšak v díle jest. A dává tomuto svěžímu a m|adému románu základ tak ÍěŽky, ž'e
jej nic neskácí, ajeho vrchní stavba, vznětyjeho hrdin, viděna odtud, nabyvá zce-
la jin1/ch forem, než jak;imise bez tohoto dostňehu zdají..(Hilbert l905). Hilbort
se V tomfo piípadě projevi| jako vnímavější čtenáŤ a kritik neŽ Šalda.

Motiv z|a se objevuje i v ostatní Dykově tvorbě, napŤ. v Baladě z Nocí chi'
méry: ,,Ye stylu tragickém hrdinná psaní. / Smysl je z|y a záhadn,!... Navíc nla
Dyk povídkovou knížku s názvem ZLÝ vítr, vyšla sicc roku 7922, ale napsárllr
byla l905' Konec Hackenschmidtiv vyšel 1904.

Donrinantní postavou románu je Hackenschmid, jenŽ má v den pŤíchodu do
Romanova, tj ' na začátku románu' tŤicet let. V tento v1iroční den si zároveř uvě.
domuje svoji životní zbytečnost, v místním hostinci o tom jinému pŤíslušníkovi
Čertova kopyta Ťíká: ,,Nastal dnes slavn v historii den: pŤed tŤiceti lety uzŤc|
jsem světlo světa. TŤicet let, Tuzare, není to malá věčnost? TŤicet let' A nejsertl
ničím. Nejsem nic...Pocit marnosti pňivede Hackensohmida nakonec k vraždě
a sebevraždě. Protik|adná souhra vlročního dne s pocitem beznaděje má cha.
rakter signifikantního času'

RovněŽ druhá část začiná ve v znamném signifikantnírn čase - Kopulent
vážně onemocní ve vyroční den Heleniny smrti, smrti SVé nevlastní sestry, če-
muž zejména paní Severová piikládá velk1/ v znam: ,,Je to onen den - je to po'
divné, právě ten den..,Signifikantní čas první a druhé části je navzájem spjrt
sv;ími hlavními postavami, neboť Hackenschnrid a Helena byli v minulosti ne-
jen milenci, ale navíc je rnělo navždy spojit ipouto společné smrti.
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""niiao,a ie to nešťastny den, dies nef.astus. opět se vztahuje k Hackenschmi-

io"i,:..ui se jeví neblah m dnem ten den, kdy se spolu S Helenou Ronzovou

'"'r'oá""" k společné sebevraždě' kterou Helena uskuteční, kdežto Hacken-

'.i*ia sejí vyhne. Když se později setká sjejí nevlastní sestrou Pavlou, dvakrát

si s uÝrittou opakuje: ,,Dies nefastus, dies neÍastus..(7. kapitola první části)'

Žiíom pŤíběh Hackenschmiclriv a Helenin Dyk v románě transponuje jako

Goethr]v priben odehravší se v Sesenheimu. Děje se tak v Hackenschmidově ne-

.inle,ne rozsáhlém sebezpytujícím monologu v noci pŤed Hackenschmidovou

u.uzaou a následující sebevraŽdou. Hackenschmid začne vyprávět o Goethově

rnilo,tné.n vztahu k pastorově dceŤi Friderice, jenž se odehrál v Sesenheimu. Ha-

.t"ns.t'mio tento pŤíběh zasvěceně vypráví a běhemjeho vyprávění se Goethe za-

čne proměĎovat v Hackenschmida a Friderica v He|enu. Transpozice je dokonána'

Ňa'ct transpoziční scény je v textu Dykern pŤipraven - studující T c se ve

sv;1ich zápiscích zmiĎuje o rozhovoru s Hackenschmidem' jenž ve svém roztěka-

nem monologu pŤipomene rovněŽ Goetha a besídku v Sesenheimu: ,,Goethe by|

vesel! patron; on sahal velmi často do pln1Ích živott]; ať žrjíŤímské e|egie, ať ži-

.1" u"'eiy Vymar' ať žr3e besídka v Sesenheimu...Tuto nápověď umísti| Dyk do

i' t.apitáty áruhé části, transpoziční scénu samu pak do l6. kapitoly téže části.

Transpoziční scénu vložil Dyk zároveř do nejrozsáh|ejší kapitoly románu'

která mív prvním vydání 38 stran' scéna sama pak 9 stran. Transpoziční scéna

je podtrŽena také temporálně _ Hackenschmid ji začiná krátce po prilnoci:

,,Dvanáct hodin, jaká asociace! Dvanáct hodin - pamatuješ se ještě _ bt.;e na

scéně v staré schicksalstragoedie zvané Vina. Dobr! Mtillner! Ale kdyby pŤece

bylo něco ve vzduchu, stíny bytostí neviditelnych a zázračnych.] Snad slyšely

naše slova - jako pozdní smutek pro ně. kdyby ještě rryní |itovaly! Dvanáct ho-

din, nejkrásnější chvíle noci!..
Šestnáctá kapitola druhé části obsahuje vedle transp<-lziční scény také scénu

variační, píesněji Ťečeno její první složku. Podstatou této variační scény je Ha-

ckenschmidrjv pobyt v hostinci s dívkou, oba rni|enci se pŤitom domluví, Že spá.
chají společně iebevraždu. V l6' kapitole druhé části pobyvá v hostinci s Hele-
nou Ronzovou, která jako jediná spáchá sebevraŽdu. Scéna je zprostňedkována
Íbrmou vyprávění - Hackenschmid ji vypráví spícímu Tuzarovi. Ve 20. kapito-
le druhé části dlí Hackenschmicl v témŽe hostinci s Marií Brandlerovou' jejich

setkání skončí sebevraždou toliko Haokenschmidovou. Na rozdíl od pňedchozí-
ho vljevu je pŤíběh s Marií zachycen bez prostŤedkujícího činitele' PŤíbuznost
obou scén prohloubil Dyk tím, že Hackenschmid v druhém v1yjevu neustále
myslí na He|enu a dokonoe ji pŤed Marií nahlas os|ovuje'
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První složka variační scény tvoŤí s transpoziční jeden celek, pŤesněji Ťečeno
variační scénaje pňím;/m vyprávěním v první osobě' jeŽ navazuje na nepŤímou
goethovskou transpozici.

Dyk ve svém románě nejen transponuje a variuje, a|e rovněž anticipuje. Ha.
ckenschmid a Tuzar narazi v hostinci na vraha, kter1/ rekapituluje sv j vražed.
n1/ čin. Hackenschmid komentuje jeho počínání slovy: ,,Ten chlap dole, všim jsi

siho? Zkazi| mně už docela ná|adu. Ať umŤe chlap, nemá-|i čemu žíti. Stále no.
siti v srdci někoho mrtvého! Takov;/ poztistaly, kter1i uŽ nemťrŽe zapomenouti.
Stalo se - a snad se nemělo |eccos státi. A snad se vraŽdilo - budiŽ. Ale v|éci se
stále, s tím balastem - žel, neustále pŤibíráme ba|astu [...] nepozorovatelně, ti.
še [...] Kteréhosidne to praskne! Není už sil ho nésti! Prok|et! chlap' Proč tr-
píme tak na své minulosti? DŮvodu to nemá [...]..Uvedené věty jsou pŤímou
anticipací Hackenschmidovy vraždy a sebevraŽdy. Jeho zmínka o nošení něko-
ho mrtvého v srdci se vztahuje nejen na vraha, a|e také na něj' neboť nepŤímo
zavinil Heleninu smrt' Jde o d slednou anticipaci, neboťje vloŽena hned na za-
čátek románu, do jeho 4. kapitoly.

Na jiném místě, v 5. kapitole druhé části, spatíí Kopulent mezi Hilariem
a Hackenschmidem Tacita, mrtvého pŤís|ušníka Čertova kopyta. KadeŤábek, je.
jich dávn! druh, kdysi Ťek|, že Tacitus se objeví vŽdycky,kdyŽmá někdo z nich
zemŤít' Zminěná scénka je pŤímou anticipací Hilariovy a Hackenschmidovy
smrti. K pÍedpovědi a k zjevení pŤitom dojde v noci ve zŤíceninách hradu' tj.
v situaci a v atmosféňe pŤíznivé pro kony a vyjevy tohoto druhu.

obdobnou atmosféru má i vichŤice v pÍírodě' která tvoŤí kulisu k zmatk nr

v Pavlině nitru, jež v ní vyvstanou, když sezná, Že její sestra se drjvěrně znala

s Hackenschmidem. Během nich dojde k vnitŤní proměně v Pavlině psyše. Po.

dobn! proces probíhá v tutéŽ dobu v Hackenschmidovi. Bezděčn m svědkem
jeho vnitňních zmatkrj se stává student T c, ktery je zaznamenává ve sv,lch zá.
piscích: ,,Té chvíle, kdy se nejvíce vzpíra|a bouŤe o skály, pňísné a nepohnuté,
kdy ohromné stromy chvěly se jako stéb|a trávy, jako osika _ té chvíle potkal
jsem pana Hackenschmida. Nevidě| mne. A nikdy jsem ho neviděl tak rozčile-

ného. Šel rychle a skoro jakoby utíkal pŤed něk;Ím. Byl bled!' nesmírně bledy'
jeho oči byly tupě do prázdna upŤeny a na zkÍiven ch rtech byl nepňíjemn1/, zly

risměch. Cel]/ jeho zjev nesl znak nesmírného utrpení. Vrásky zbrázdily jeho če.

lo; šel s šíjí trochu sehnutou, velmi sklíčeně, typ deprese duševní...
Vljev s Pavlou a Hackenschmidem pŤedstavuje romantickou pÍírodní kulisu'

zabirajici prostor tŤí kapitol (7. aŽ 9. kapitolu druhé části). Romantická kulisa

souzní s romantickou prapodstatou V. Dyka, neboť on to byl, kdo znovustvoŤil

takové romantické postavy, jakfmi jsou KrysaŤ a don Quijote.
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IJžv 1. kapitole cituje Dyk záznam z Kopulentova deníku, Íímto záznamem

zarove naznačuje jednu z technik, již ve svém románě pouŽil. Kratičk;/ ry-

u"l ' a"nitu pŤeroste později v deníkovou formu, uplatněnou v podobě zápis-

kti studenta T\./ce ve čtyŤech kapitolách - konkrétně v l l. kapito|e první části,
., 

z' us. kapitole druhé části a v epilogu. T]/covy zápisky jsou jist]/m korekti-

vem ke krajním názorrjm a postojrim Hackenschmidov!m a Hilariov m. V epi-

togu pak poaa,aitzpostarší T c svědectví o Kopulentovi. Čtveňice kapitol mě-

la v iosledním svazku pŤedpokládané tetra|ogie pŤerrist do deníkového romá-

nu uib".' Měl mít stejn! název jako epilog Konce llackenschmidclva _ Zápis-

ky T!ce, Politika.- 
Viechny v!še uvedené prvky nrají dynamick1/ charakter, vedle nich však ro.

mán zahrnuje také prvky vysloveně statické. Jsou jimi pŤedevším obsáhlé pro-

mluvy postav, někdy dokonce několikastránkové. Nejmarkantnější.ie v tomto

směru blok kapitol z'e závěru první části, kapitola 22. až'25. Největším mluvkou

je v nich Hackenschmid. kter Ťeční během cesty na rnísto vraŽdy (24' kapito-

la) i na místě samém (25. kapitola)' Statioké prvky tohoto druhu jsou však v ro-

máně zá|eŽitostí podruŽnou.
V závěru první části jdou pŤíslušníci Čertova kopyta ohledat místo dávné

vraždy. Ve 24. kapitole se v souvislosti s touto vraŽdou praví: ,,A ta vražda.ja-

ko by se hrozila opakovati...V názvu25. kapitoly pak stojí, že ,,pojednává o prá-

vu vraŽditi... obě tyto zmínky tvoŤí součást koncovky první části, v koncovce

druhé části se pak hrozba vraŽdy i problematické právo vraždit naplní.
Jiná dvojice konoovek je spjata s postavou Kopulenta. V 26. kapitole první

části prožívá Kopulent vidění, které končí jeho mdlobou; v epilogu se Tyc zmt-
řuje o svém podivném stŤetnutí S Kopu|entem' V obou koncovkách Vystupuje
pŤitom Kopulent osamocen. Explicit románu zní.. ,,By| to piece asi pan Kopu.
lent...Svou v znamovou roli zde sehrává i podmínečné,,asi.., znejisťujici závér
románu a di|ogie v bec (Konec Hackenschmid v vznikl a byl vydán pÍed Pro-
sincem, dějově však navazuje na něj).

Jednají-|i koncovky o vraŽdě' pak zarámování pojednává o sebevraždě.
V l. kapitole padne zmínka o sebevraždě Helenině (Helena zde není ještě ozna-
čenajménem); v l6. kapitole druhé části spáchá sebevraždu Helena a ve 20' ka-
pitole téže části Hackenschmid. Stejně tak sebevraždou končí Dykťrv Prosinec
- na život si v jeho závěru sáhne KadeÍábek.

Rámující a námětov! prvek sebevraŽdy nepochybně souvisí s T. G. Masary-
kem. Konec Hackettschmid v je totiŽ polemick1im ohlasem jeho Sebevraždy,
která vyšla německy roku l88l a česky v témže roce jako Konec Hackenschmi-
dtžv. Román navíc obsahuje protimasarykovské intermezzo o vyběrači kosri.

.L-.
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První složka variační scény tvoňí s transpoziční jeden celek, pŤesněji Ťečeno
variační scénaje pňímlm vyprávěním v první osobě, jež navazuje na nepŤímou
goethovskou transpozici.

Dyk ve svém románě nejen transponuje a variuje, a|e rovněž anticipuje. Ha.
ckenschmid a Tuzar narazi v hostinci na vraha, ktery rekapituluje svrij vražed-
n;/ čin. Hackenschmid komentuje jeho počínání slovy: ''Ten chlap do|e, všim jsi
si ho? Zkazil mně už docela náladu. Ať umŤe chlap, nemá-|i čemu žíti. Stále no-
siti v srdci někoho mrtvého! Takov! poaústalj, kter1í už nemrjŽe zapomenouti.
Stalo se - a snad se nemělo leccos státi. A snad se vraždilo - budiž. A|e vléci se
stále, s tím ba|astem - žel, neustále pŤibíráme balastu [...] nepozorovatelně, ti-
še [.' '] Kteréhosidne to praskne! Není už sil ho nésti| Proklety chlap. Proč tr-
píme tak na své minu|osti? Drjvodu to nemá [...]..Uvedené věty jsou píímou
anticipací Hackenschmidovy vraždy a sebevraždy. Jeho zmínka o nošení něko-
ho mrtvého v srdci se vztahuje nejen na vraha, ale také na něj, neboť nepňímo
zavinil Heleninu smrt. Jde o drislednou anticipaci, neboť je vloŽena hned na za-
čátek románu, do jeho 4' kapitoly.

Na jiném místě, v 5. kapitole druhé části, spatŤí Kopulent mezi Hilariem
a Hackenschmidem Tacita, mrtvého pŤís|ušníka Čertova kopyta. KadeŤábek, je-
jich dávn;í druh, kdysi ňekl, že Tacitus se objeví vŽdycky, kdyŽmá někdo z nich
zemÍít. Zminéná scénka je pŤímou anticipací Hi|ariovy a Hackenschmidovy
smrti. K pŤedpovědi a k zjevení pŤitom dojde v noci ve zňíceninách hradu, tj.
v situaci a v atmosféŤe pŤíznivé pro rikony a vyjevy tohoto druhu'

obdobnou atmosféru má i vichÍice v pŤírodě, která tvoŤí kulisu k zmatk m
v Pavlině nitru, jež v ní vyvstanou, když sezná, Že její sestra se dťrvěrně znala
s Hackenschmidem. Během nich dojde k vnitŤní proměně v Pavlině ps!še. Po-
dobn;i proces probíhá v tutéŽ dobu v Hackenschmidovi. Bezděčnlm svědkem
jeho vnitňních zmatk se stává student T1/c' ktery je zaznamenává ve svych zá-
piscích: ,,Té chvíle, kdy se nejvíce vzpira|a bouĚe o skály, pŤísné a nepohnuté,
kdy ohromné stromy chvěly se jako stébla trávy, jako osika _ té chvíle potkal
jsem pana Hackenschmida. Neviděl mne. A nikdy jsem ho neviděl tak rozčile-
ného. Šel rychle a skoro jakoby utíkal pÍed něk!m. Byl bledf, nesmírně bled1/,
jeho oči byly tupě do prázdna upŤeny a na zkŤivenych rtech byl nepŤíjemn1/, zly
risměch. Cely jeho zjev nes| znak nesmírného utrpení. Vrásky zbrázdily jeho če.
lo; šel s šíjí trochu sehnutou, velmi sklíčeně, typ deprese duševní...

Vljev s Pavlou a Hackenschmidem pŤedstavuje romantickou pŤírodní kulisu'
zabirajíci prostor tŤí kapitol (7. aŽ 9, kapitolu druhé části). Romantická kulisa
souzní s romantickou prapodstatou V. Dyka, neboť on to byl, kdo znovustvoÍil
takové romantické postavy, jakfmi jsou Krysď a don Quijote.
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|]žv |. kapitole cituje Dyk záZnam z Kopulentova deníku, tímto záznamem

zároveí naznačuje jednu z technik, již ve svém románě použil. Kratičk riry-

vek z deníku pŤeroste později v deníkovou formu, uplatněnou v podobě zápis-

kri studenta Tfce ve čtyŤech kapitolách - konkrétně v l l. kapitole první části,

v 2. a9. kapitole druhé části a v epilogu. T]/covy zápisky jsou jistym korekti-

vem ke krajním názorrim a postojrim Hackenschmidov]/m a Hilariov;ím. V epi-

logu pak podává jiŽpostarší Tlc svědectví o Kopulentovi. Čtveiice kapitol mě-

la v posledním svazku pŤedpokládané tetra|ogie pŤer st do deníkového romá-

nu vŮbec. Měl mít stejny název jako epilog Konce Hackenschmidova - Zápis-

ky Tyce, Politika'
Všechny v!še uvedené prvky mají dynamicky charakter, vedle nich však ro-

mán zahrnuje také prvky vysloveně statické. Jsou jimi pŤedevším obsáhlé pro.

mluvy postav, někdy dokonce několikastránkové. Nejmarkantnější je v tomto

směru blok kapitol ze závěru první části, kapitola 22, aŽ25' Největším mluvkou
je v nich Hackenschmid, ktery Íeční během cesty na místo vraŽdy (24.kapito-

la) i na místě samém (25. kapitola)' Statické prvky tohoto druhu jsou však v ro-

máné zá|eŽitostí podruŽn ou.
V závěru první části jdou pŤíslušníci Čertova kopyta ohledat místo dávné

vražďy. Ve 24. kapitole se v souvislosti s touto vraždou praví: ,,A ta vražda 1a.
ko by se hrozila opakovati...V názvu25. kapitoly pak stojí, že ,,pojednává o prá-
vu vražditi... obě tyto zmínky tvoÍí součást koncovky první části, v koncovce
druhé části se pak hrozba vraŽdy i problematické právo vtaŽdit naplní.

Jiná dvojice koncovek je spjata s postavou Kopulenta' V 26. kapitole první
části prožívá Kopulent vidění, které končí jeho md|obou; v epilogu se T c zmi-
řuje o svém podivném StÍetnutí s Kopulentem' V obou koncovkách vystupuje
pfitom Kopulent osamocen. Explicit románu zní: ,,Byl to pŤece asi pan Kopu-
lent... Svou vlznamovou roli zde sehrává i podmínečné ,,asi.., znejisťqici závér
románu a dilogie vŮbec (Konec Hackenschmid v vzn1k| a byl vydán pÍed Pro.
sincem, dějově však navazuje na něj).

Jednají-li koncovky o vraždě' pak zarámování pojednává o sebevraždě'
V l. kapitole padne zmínka o sebevraŽdě Helenině (Helena zde není ještě ozna-
čena jménem); v l6. kapito|e druhé části spáchá sebevraŽdu Helena ave20.ka-
pitole téže části Hackenschmid. Stejně tak sebevraždou končí Dykriv Prosinec
- na Život si v jeho závéru sáhne KadeŤábek.

. Rámující a námětovf prvek sebevraždy nepochybně souvisí s T. G. Masary-

|em. Ko,,, Hackenschmid v je totiž polemicklm ohlasem jeho Sebevraždv,
která vyšla německy roku l88l a česky v témŽe roce jako Konec Hackenschmi.
držv. Román navíc ábsahuje protimasarykovské intermezzo o vyběrači kosri.
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Ze všech zmíněnych prostŤedkri má poněkud v]/jimečné postavení transpozič.
ní scéna, která se v české literatuňe vyskytuje jen zce1a sporadicky. Pro Dykaje
pÍíznačné, Že si pro svou transpozici zvoli| pŤíběh o Goethovi. Volbajeho pňíbě-
hu zapadá do ňádu autorovych zájm , neboť o několik má|o let později se Goe.
thrjv Faust Stane jednou Z postav KD,saŤe. Milada Součková, jež tňicet šest let po
Dykovi pouŽi|a téžekompoziční techniky, uplatni|a ve svém odkazu pohádkov
námět o Smrti na verpánku. Spisovatelka intelektuálního za\oženi vědomě sáhla
po lidové |átce (coŽ ostatně plně odpovídalo románovému ději situovanému do
českého maloměsta). Volba látky obou autor jejedna věc, pro frekvenci transpo.
ztční scény v české prÓzeje daleko závaŽnéjši prohlubeĎ tŤiceti šesti rokri'

Dobová kritika vyznam a dosah Dykovy transpoziční scény nepostňehla, vět-
štnou se zaměŤila na autorovu závislost na cizích pŤed|ohách; dva z kritizujících'
T' G. Masaryk a F' X. Šalda, poukazova|i zejména na závislost na Bourgetově
Žákovi (Masaryk 1905; Šalda l905). Karel Krejčí napsal ilokonce na toto téma
obsáhlou, byť problematickou studii (Krejčí l975; 358_78). Trojice posuzova-
telrj se pŤi porovnávání Dyka a Bourgeta zaměÍila piedevším na faktory tema-
tické a ideové (na ideové pak zejména), tvar románu a jeho v stavba zristaly
v jejich vykladech pÍevážné opomenuty' Paul Bourget pa í k čeln1im pŤedstavi-
telrjm francouzské psychologické prozy, jeho Žat< (lzsg)je proto pln sebezpy-
tování na rikor plynoucího děje, v sledkem tohoje, žeje do značné rníry static.
k;í. Paul Bourget by| tradicionalista, a to nejen ve sféŤe ideové, ale také v oblasti
umělecké' Dyk sv;im románem pňedstavuje prav opak: pÍes dílčí statické prv-
ky je dílem s větším mnoŽstvím stavebn ch principri a postupli, jeŽ pŤispívají
k jeho dynamice a tvárné celosti. Z hlediska tektonického je Bourget v Žakvy-
budován na dvou stěžejních postupech - na figurá|ní dvojici učitele aŽáka ana
deníkové Íbrmě. Figurální dvojici učitele a žáka Dykriv Konec Hackenschmidúv
postrádá (i když Karel Krejčí ji v Dykově románě posléze shledává; Krejčí
1915: 371). oba autoŤi použili deníkové fbrmy, ale kaŽd,! z nich jin m a nezá.
vislym zpťrsobem. Dyk ji up|atnil ve čtyňech oddělen;Ích anavzájem vzdáten!,ch
kapitolách, kdeŽto u Bourgeta tvoĚí deníkovj, záznam jádro románu _ v českérn
pňekladu Emanuela z Čenkova z roku l890' jenž zahrnuje 332 stran, má zpo-
vědní deník hlavního hrdiny 206 stran. StěŽejní problém vložil Paul Bourget
právě do deníku Žáka Gres|oua. Piíbuznost mezi románem Paula Bourgeta
a Viktora Dyka je ve|mi volná a v podstatě byla shledávána a vyzvedávána Dy-
kovymi ideov;i mi odprirci (Masarykem a Šaldou). Podstatné je to,ŽeDyk v Ko.
nec Hackenschtnidúv Bourgetova Žáka umě|ecky pŤevyšuje, a to pŤedevším vět-
ším počtem stavebn1ich komponentri, jež jeho románovou v]ipověď umělecky
zvyraz ují a tvárně docelují.
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Ze všech zmíněn1ích prostňedk má poněkucl v;/jimečné postavení transpozlČ.
ní scéna, která se v české literatuňe vyskytuje jen zcela sporadicky. Pro Dyka je
piíznačné, že si pro svou transpozici zvolil pŤíběh o Goethovi' Volbajeho pňíbě.
hu zapadá do ňádu autorov)ich zájnrri, neboť o několik máIo let později se Goe-
thriv Faust stanc jednou Z postav Kl,saŤe' Milada Součková, jeŽ tŤicet šest let po
Dykovi pouŽila téŽe kompoziční technip, uplatnila ve svém odkazu pohádkovy
námět o Smrti na verpánku. Spisovatelka intelektuálního za|ožení vědomě sáhla
po lidové látce (coŽ ostatně plnč odpovídalo románovému ději situovanému <1o
českého rnaloměsta). Volba látky obou autorr] je jedna věc, pro Íiekvenci transpo.
zíční scény v české prÓze je daleko závaŽnéjšÍ prohlubeii tŤiceti šesti rokrj.

Dobová kritika v znaIrr a dosah Dykovy transpoziční scény nepostňehla, vět-
šinou se zaměŤila na autorovu závis|ost na cizích pŤe<llohách; clva z kritizujících.
T. G. Masaryk a F. X. Šalda, poukazova|i zejména na závislost na Bourgetove
Žákovi (Masaryk l905; Šalc|a |905). KareI Krejčí napsal clokonce na toto téma
obsáhlou, byť problematickou studii (Krejčí l975: 358-78). Trojice posuzova.
telťr se pĚi porovnávání Dyka a Bourgeta zaměíi|a pŤedevším na íáktory tema.
trcké a ideové (na ideové pak zejrnéna), tvar rornánu a jeho vystavba zristaly
vjejich v klaclech pŤeváŽně opon]enuty. Paul Bourget patŤí k čelnym pŤedstavi.
telŮm francouzské psychologické prÓzy, jeho Žeík (|889)je proto pln sebezpy-
tování na rikclr plynoucího děje' vys|edkem toho je, Že je clo značné tníry stattc.
k ' Paul Bourget byl tradicionalista, a to nejen ve sféňe ic|eové, ale také v oblasti
umělecké. Dyk svym ronránem pŤedstavuje pravy opak: pŤes dílčí statické prv.
ky 1e dílem s většírn množstvím stavebn)ich principti a postupťr, jež pŤispívají
k jeho dynarnice a tvárné celosti. Z hIediska tektonického je BourgetŮv Žak vy-
budován na dvou stěŽejních postupech - na figurální dvojici učitele aŽákaantt
deníkové Íbrrně. Figurální dvojici učitele a žáka Dykriv Kottec Hackenschmidtit '
postrádá (i když Karel Krejčí ji v Dykově románě posléze shledává; Krejčí
I915:31|). oba autoňi použili deníkové fbrmy, ale kaŽd'! z nich jinym anezá.
visl;i m zp sobem. Dyk ji uplatnil ve čtyŤech oddělenych a navzájem vzdálen]íoh
kapitolách, kdežto u Bourgeta tvoŤí deníkovy záznamjádro románu _ v českénl
pŤekladu Emanuela z Čenkova z roku l890, jenž zahrnuje 332 stran, mázpo-
vědní deník hlavního hrdiny 206 stran. StěŽejní prob|ém vložil Pau| Bourget
právě do deníku Žáka Gresloua. PŤíbuznost mezi románem Pau|a Bourgeta
a Viktora Dyka je vclmi volná a v podstatě byla shledávána a vyzved,ávána Dy.
kov1/mi ideov rni odprirci (Masarykem a Šaldou). Podstatné je to, že Dykťrv Ko-
nec Hacken,se,hmidťlv Bourgetova Ždka umě|eckv pňevyšuje, a to pŤedevším vět.
šírn počtent stavebnych komponentrl, jeŽ jeho románovou vlpověď umělecky
zv,lraz ují a tvárně docelu1í.

298

L i t e r a t u r a

BOURGET, Pavel

$9O Žák (Praha: Nové proudy)

DYK, Viktor
|904 Konec Hackenschrttidúv (Praha,, J. otto)

HILBERT, Jaroslav
l905,,Konec Hackenschmidťrv, rornán od V. Dyka..' Moden revue |6, str.

34243

KREJČÍ, Karel
|915 Česká l iteratura a kultuntí proud1' evrcpské (Praha: Čs. spisovatel)

MASARYK' Tomáš Garrigue
l905 ,,Realism a Dykriv Hackensohmied,,, Čas 20. 6., č. l67, str. 2_3:2| ' 6.,

č ' l 6 8 , s t r . 2 - 3 ;  2 3 ' 6 . , č . l 7 0 , s t r . 2 _ 3 : 2 4 . 6 . , č . 1 7 | , s t r . 2 ; 2 1 , 6 ' , č . l 7 4 , s t r .
2 ;30 .  6 . ,  č .  17 ] ,  s t r . 2

ŠALDA, František Xaver
l905 ,,Kritické slovo o Konci Hackenschmidově.,, V;lné směry 9, str,256-67

L-_

299




